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WIRTUALIZACJA DÓBR INFORMACYJNYCH
NA PRZYKŁADZIE USŁUGI „WIDEO NA ŻYCZENIE”
Streszczenie: W artykule zajęto się problemem upowszechniania się nowej formy dóbr informacyjnych, jaką jest produkt wirtualny. Celem opracowania jest próba wyjaśnienia przyczyn
wzrostu popularności produktów wirtualnych w kontekście zmiany dystrybucji filmów w systemie rozrywki domowej (home entertainment). Zawarte tu rozważania oparto na studium
przypadku, jakim jest rozwój usługi „wideo na życzenie” – VOD. Dla osiągnięcia założonego
celu posłużono się m.in. analizą kosztów produkcji dóbr informacyjnych oraz problematyką
praw własności intelektualnej. W ramach rozważań wykazano dwa główne czynniki wpływające na badane zjawisko. Pierwszy to postępujące zmniejszanie się kosztów krańcowych dóbr
informacyjnych związane z ewolucją ich nośników (od fizycznych po wirtualne). Natomiast
drugi odnosi się do próby zachowania rzeczywistej kontroli nad własnością intelektualną.
Słowa kluczowe: produkty wirtualne, Internet, VOD.
DOI: 10.15611/pn.2014.347.08

1. Wstęp
Dobra informacyjne mogą przyjmować różne formy, które są dla nich nośnikiem.
Mogą to być np. książki, gazety, płyty kompaktowe, audycje radiowe lub telewizyjne. Współcześnie można wyróżnić relatywnie nową formę, którą zwykle określa
się mianem produktów wirtualnych (por. [Czetwertyński 2013, s. 201-202]). Są to
cyfrowe dobra informacyjne, dla których nośnikiem są sieci oparte na technologiach
informacyjno-komunikacyjnych (TIK).
Ekspansja produktów wirtualnych związana jest z rozwojem Internetu, a konkretnie ze wzrostem możliwości komunikacyjnych, jakie oferuje ta globalna sieć
sieci komputerowych, oparta właśnie na TIK. Zasadniczo wirtualność dóbr informacyjnych polega na odwzorowaniu ich w pamięci komputerów [hasło: „wirtualny”, w: Rysiewicz 1959, s. 702]. Gdy te są ze sobą połączone, stając się siecią,
tworzą środowisko ich egzystencji. Kiedy środowisko to opuszczają, poprzez zapisanie ich na zewnętrznej pamięci, stają się cyfrowymi dobrami informacyjnymi.
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A jeżeli, o ile taka możliwość istnieje, zostaną wydrukowane, tracą dodatkowo
swój cyfrowy charakter.
Unikatowość tej formy dóbr informacyjnych wyrażona jest w tym, że ich nośnikiem jest Internet. Nie wymagają więc autonomicznego medium, lecz kolektywnej
pamięci sieci. Jeszcze w ostatniej dekadzie XX wieku jej udział wśród wszelkich
form dóbr informacyjnych był znikomy. Jednym z powodów był fakt, że w 1995
roku zaledwie 16 mln ludzi miało dostęp do Internetu [Miniwatts Marketing Group 2014]. Ponadto możliwości komputerów w tamtym okresie były zdecydowanie
mniejsze i nie każde dobro informacyjne mogło być zapisane cyfrowo w sposób zadowalający. Na początku 2014 roku liczba ludzi będących online wzrosła do prawie
trzech miliardów [Miniwatts Marketing Group 2014], a przeciętne smartfony mają
większe możliwości niż komputery stacjonarne domowego użytku z końca ubiegłego wieku. Oznacza to, że 40% globalnego społeczeństwa na co dzień korzysta
z jakiegoś produktu wirtualnego, pod postacią m.in. artykułów na portalach informacyjnych, klipów wideo na YouTube lub też audycji w internetowym radio.
Wielkość transferu informacji poprzez Internet wzrosła ze stu gigabajtów na
dzień w 1992 roku do 12 tys. gigabajtów na sekundę w 2012 roku. Zgodnie z prognozami Cisco Visual Networking Index [2013a] w roku 2017 będzie to już 35 tys.
gigabajtów na sekundę. Same gospodarstwa domowe, społeczności uniwersyteckie
oraz odwiedzający kafejki internetowe generują ruch rzędu 56,1 tys. petabajtów
miesięcznie. Jest to równoważnik około 14 miliardów jednowarstwowych płyt DVD
lub 1,8 biliardów plików muzycznych w formacie MP3. Szacuje się, że do 2017 roku
wielkość ta ulegnie prawie podwojeniu [Cisco Visual Networking Index 2013b],
a przepływ danych tylko między urządzeniami mobilnymi sięgnie w 2018 roku
16 tys. petabajtów [Cisco Visual Networking Index 2014].
Zwiększenie transferu danych związane jest ściśle z liczbą użytkowników, jednak przyrost ten jest wyraźnie więcej niż proporcjonalny. Znaczenie ma tu również,
jaki typ informacji jest przesyłany. Najwięcej pojemności mają treści audiowizualne
i te stanowią najistotniejszy składnik ruchu internetowego. Już obecnie jedynie produkty wirtualne stricte typu internet wideo mają udział ponad 40%. W perspektywie
2017 roku ma to być ponad 50%, a jeżeli liczyć wszystkie treści audio-wideo, to szacuje się, że będzie to ponad 70% [Cisco Visual Networking Index 2013a]. Produkt
wirtualny stał się więc niepodważalnie istotną alternatywą dla tradycyjnych form
dóbr informacyjnych, również tych cyfrowych.
Celem niniejszego artykułu jest próba wyjaśnienia przyczyn wzrostu popularności produktów wirtualnych w kontekście zmiany dystrybucji filmów w systemie rozrywki domowej. Podjęte rozważania przeprowadzono na podstawie tezy głoszącej,
że produkty wirtualne wypierają tradycyjne formy dóbr informacyjnych. Przy czym
skoncentrowano się konkretnie na studium przypadku opisującym zmiany w wypożyczaniu treści audio-wideo. W części badawczej zajęto się analizą kosztów krańcowych produktów wirtualnych oraz kwestiami związanymi z własnością intelektualną. Opracowanie stanowi jedynie przyczynek do dalszych badań o charakterze
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ogólnym, niemniej ma ukazać istnienie powszechnego trendu, jakim jest wirtualizacja informacji, w takich obszarach jak prasa codzienna, edukacja, radio, telewizja itp. Jednocześnie, ze względu na ograniczoną wielkość artykułu, abstrahowano
od problemów określanych mianem „cyfrowe średniowiecze” (por. [Kuny 1997])
i „wykluczenie cyfrowe” (por. [Czetwertyński, Mroczek-Czetwertyńska 2012]), które w szerszym kontekście byłyby konieczne do omówienia.

2. Dobro informacyjne w społeczeństwie cyfrowym
Manuel Castells [2007, s. 23] twierdził, że „technika jest społeczeństwem, a społeczeństwo nie może być rozumiane lub przedstawiane bez swych technicznych narzędzi”. Współczesne społeczeństwo, które Castells [2007; 2013] określa mianem
społeczeństwa sieci, stało się cyfrowym. Oznacza to, że sieciowo połączone podmioty komunikują się za pomocą uniwersalnego cyfrowego języka (por. [Castells 2007,
s. 20, s. 43-47]). Można powiedzieć, że dzisiejszy świat to gąszcz połączonych ze
sobą mikroprocesorów (por. [Kelly 2001, s. 1-10]) w takich urządzeniach, jak komputery osobiste, laptopy, tablety, smartfony, telewizory (tzw. Smart TV), lodówki,
pralki, kuchenki i samochody [Piojda 2013, wnp.pl 2013]. Wszystkie one stanowią
sieć, która, jak podkreśla Felix Stalder [2012, s. 205], funkcjonuje na podstawie
wspólnego cyfrowego protokołu.
Cyfryzacja przekazu pozwoliła na zespolenie członków globalnej społeczności
sieci z ich technologicznymi narzędziami. Szacuje się, że w 2012 roku 8,7 miliarda
urządzeń stanowiło część „światowej pajęczyny” [Soderbery 2013], natomiast do
2020 roku liczba ta ma wzrosnąć do 50 miliardów [Evans 2011, s. 3]. Internet staje
się dosłownie, cytując Castellsa [2003, s. 11], „tkanką naszego życia”. Aspekt technologiczny przepływu informacji nie może zostać zbagatelizowany – „przekaźnik
jest przekazem” [McLuhan 2004, s. 44-45; Stalder 2012, s. 35]. Internet jest tym dla
współczesnego pokolenia, czym radio i telewizja były dla ludzi z połowy XX wieku. Ewolucja tradycyjnych form dóbr informacyjnych w produkty wirtualne wynika
z ich dostosowania do technologicznych narzędzi cyfrowego społeczeństwa.
Jak podkreślono we wstępie, znaczna część ruchu internetowego związana jest
z dobrami informacyjnymi, których treść jest audiowizualna. Dlatego warto rozpatrzyć ich przypadek jako przykład ewolucji produktów wirtualnych. Ze względu na
ograniczony zakres niniejszego opracowania rozważania skoncentrowano na problematyce transformacji wypożyczalni filmów wideo, tak popularnych w ostatniej
dekadzie XX wieku, w usługę „wideo na życzenie”, czyli VOD1.
W obu przypadkach meritum jest odpłatne udostępnianie treści audio-wideo,
różna jest jednak forma, w jakiej dostarczane one są do odbiorcy. Tradycyjne wypożyczalnie działają na rynku lokalnym, pozwalając na wynajem w określonym czasie pewnej liczby tytułów. W okresie popularności kaset magnetowidowych zwykle
1

VOD – Video On Demand.
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w wypożyczalni znajdował się jeden egzemplarz danego tytułu. Jedynie duże podmioty mogły pozwolić sobie na zapewnienie większej liczby kopii. Należy wziąć
również pod uwagę fakt, że kasety wideo nie należą do najmniejszych nośników
dóbr informacyjnych. Wraz z upowszechnieniem się cyfrowych płyt DVD, a następnie Blu-ray, część tych problemów została rozwiązana. Płyty DVD i Blu-ray są
zdecydowanie mniejsze i można przechowywać ich znacznie więcej. W niektórych
krajach popularne stały się również automaty, które wypożyczają płyty i przyjmują
zwroty [Redwine 2014].
Zmiana technologii z analogowej (kasety wideo) na cyfrową (płyty DVD i Blu-ray) pozwoliła na lepsze dopasowanie podaży do popytu, jednak wciąż nie rozwiązując ostatecznie problemu rzadkości i zasięgu. Ograniczeniem pozostał w dużej
mierze lokalny charakter samej wypożyczalni, chociaż wprowadzono usługę wysyłania zamówionych płyt DVD pocztą [Isaac 2011]. Dopiero ekspansja Internetu
pozwoliła ograniczenie to ostatecznie usunąć. Usługa VOD oparta jest na cyfrowym
przekazie dóbr informacyjnych (w tym przypadku filmów) poprzez medium Internetu. Pozwala to na całkowitą eliminację infrastruktury wypożyczali. Niepotrzebne są
pomieszczenia, pracownicy, sprzęt oraz same płyty z filmami. Nie istnieje również
ryzyko, że jakikolwiek klient nie otrzyma swojego egzemplarza, gdyż płyty zostają
zastąpione bezpośrednim przesyłaniem strumienia danych do odbiornika (np. komputera, tabletu lub telewizora – Smart TV). Zasięg oddziaływania tej usługi nie jest
zależny od wielkości obszaru, lecz od regulacji, jakie przewiduje wypożyczający.
Zastosowania Internetu jako nośnika dóbr informacyjnych jest przyczyną postępującego upadku sieci wypożyczalni filmów (por. [Pisarski 2013]). Rok 2013 był
w tej kwestii przełomowy. Swoją działalność zakończyła największa światowa sieć
wypożyczalni Blockbuster, która w okresie swojej świetności (rok 2004) posiadała
9 tys. placówek. W ostatnim etapie działalności funkcjonowało zaledwie 300 wypożyczalni, których likwidacja związana była ze zwolnieniem około 3 tys. pracowników (por. [Cheng 2013; Smith 2013]). Mniej więcej w tym samym czasie w Polsce
zamknięto Beverly Hills Video. Jednak przeciwnie niż w przypadku Blockbuster
upadek polskiej sieci był permanentny. Blockbuster obecnie świadczy usługi typu
VOD, dostosowując się do aktualnych trendów. Tym samym dołączając do grona
najpopularniejszych usługodawców, jak Netflix lub Redbox. Należy zaznaczyć, że
obecnie iTunes Store, Amazon.com (Prime instant video) czy nawet YouTube (tylko
dla mieszkańców USA) posiadają formy dystrybucji filmów na zasadach VOD.
Fakt, że sieci wypożyczalni zostają stopniowo, lecz sukcesywnie zastępowane
przez usługę VOD, można wyjaśniać, z punktu widzenia usługodawców, poprzez
analizę samych dóbr informacyjnych, które mogą być definiowane jako dobra „o zerowych lub bardzo niskich kosztach marginalnych produkcji” [Bakos, Brynjolfsson
2000, s. 1616; 1999, s. 64]. Definicja ta wskazuje na ich naturę, abstrahując od ich
treści, a opiera się ona na analizie procesu produkcji. Oz Shy [2001, s. 53] wskazuje, że proces ten przebiega dwuetapowo. Pierwszy etap to kosztochłonne wytworzenie pierwszego egzemplarza. Przebiega ono w toku klasycznej produkcji, przy
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udziale rzadkich zasobów. Drugi etap polega na replikowaniu kolejnych egzemplarzy. W przypadku produktów wirtualnych generują one bardzo nieznaczne koszty
krańcowe. W wartościach absolutnych są one bliskie zeru. Wynika to z faktu, że
zbudowane są one z bitów, w odróżnieniu od zbudowanej z atomów infrastruktury
Internetu stanowiącej koszty stałe (por. [Czetwertyński 2013, s. 204-206]). Ponadto
należy zaznaczyć, że koszty powstałe na pierwszym etapie procesu produkcji mają
charakter kosztów utopionych [Shy 2001, s. 53; Shapiro, Varian 2007, s. 36].
Odnosząc te rozważania do problemu zmiany form dystrybucji cyfrowych dóbr
informacyjnych, można sformułować wniosek, że ich dystrybucja poprzez Internet
jest po prostu mniej kosztowna od tradycyjnej. Jeżeli koszty krańcowe dóbr informacyjnych w ujęciu abstrakcyjnym są w zasadzie zerowe, to źródłem ich wzrostu
będzie przyjęta forma – nośnik. Ponieważ środowisko, w którym funkcjonują, determinuje typ nośnika, to oprogramowanie Internetu jako zbudowane z praktycznie nielimitowanych bitów pozwala na przyjęcie tańszej formy niż w przypadku
realnego świata cechującego się rzadkością atomów (por. [Czetwertyński 2013,
s. 204-206]). Stąd motywacja przedsiębiorców do porzucania segmentu tradycyjnych wypożyczalni wideo na rzecz usług VOD.
Jednak bez akceptacji Internetu jako nośnika dóbr informacyjnych niemożliwe
byłoby rozwiniecie się usługi VOD, a tym samym wyraźne ograniczenie usług wypożyczania filmów w formie fizycznej. Należy koniecznie podkreślić, że nie jest
to rzecz oczywista. Zdecydowanie większy opór społeczeństwa można odnotować
w przypadku innych dóbr informacyjnych, takich jak na przykład książki. Nawet
w USA, mimo silnych działań marketingowych, zaledwie 4% dorosłych czyta jedynie książki pod postacią produktów wirtualnych [Palladino 2014].

3. Problem praw własności intelektualnej
Pierwotnie cyfryzacja, a następnie wirtualizacja dóbr informacyjnych, prowadzi do
obniżenia kosztów krańcowych. Wykorzystywanie Internetu w charakterze nośnika
cyfrowych dóbr informacyjnych może być więc źródłem przewagi kosztowej. Jak
wykazano w poprzednim punkcie, usługa VOD bazująca na produktach wirtualnych
jest bardziej rentowna od sieci wypożyczalni wideo. Jednak obniżanie kosztów krańcowych reprodukcji, a więc kopiowania, produktów wirtualnych, może być również
poważnym zagrożeniem. Świadom tego problemu był Stan J. Liebowitz [1985] już
w połowie lat 80., kiedy Internet (a dokładnie ARPA-INTERNET) był jeszcze w fazie rozwoju [Castells 2007, s. 59]. Zwrócił on uwagę na niebezpieczeństwo, jakie
wiąże się z wprowadzeniem kserokopiarki i powielaniem treści artykułów i książek.
Tym samym zidentyfikował wyraźny spadek kosztów krańcowych znanych mu form
dóbr informacyjnych (dziś można określić je mianem analogowych). Konsumenci
czy też posiadacze konkretnego egzemplarza dobra informacyjnego mogą skopiować je, a kopie przekazać. Z kolei nowo utworzona kopia może być ponownie powielona i dalej przekazywana itd.
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Praktyka ta może rodzić sytuację konfliktową w kontekście praw własności intelektualnych do kopiowanego dobra informacyjnego. Problem ten nasilił się wraz
z rozwojem technologii cyfrowej, gdyż o ile analogowe dobra informacyjne wraz
z kolejnym kopiowaniem tracą na jakości, o tyle dobra cyfrowe są swoimi idealnymi
duplikatami. W tym ujęciu dążenie do obniżenia kosztów krańcowych może okazać
się źródłem obniżenia przychodów ze względu na notoryczne łamanie praw własności intelektualnej (por. [Shapiro, Varian 2007, s. 16-17]).
Zasadniczo jest to kwestia egzekwowalności prawa własności intelektualnej
oraz zarządzania poziomem zastrzeżeń, tak aby osiągnąć najlepszą rentowność dobra informacyjnego. Działania te mają charakter dwukierunkowy. Pierwszy to maksymalizacja realnej kontroli nad użyczanym dobrem informacyjnym. Druga to minimalizacja pokusy nieautoryzowanego kopiowania.
Kwestia maksymalizacji kontroli wymaga eliminacji fizycznego nośnika oraz
zapobiegania tworzeniu trwałych kopii produktów wirtualnych. Przekazując dobro
informacyjne w formie fizycznej, faktycznie traci się nad nim kontrolę. Od momentu
jego użyczenia nie jest możliwe jego ciągłe monitorowanie. Podobnie jest w przypadku produktów wirtualnych, które są trwale kopiowane na urządzenia odbiorców,
na przykład w celu ich odtworzenia w trybie offline. Takie rozwiązanie stosowane
było m.in. przez firmę Apple Inc. w stosunku do pierwszych generacji iPoda [Anderson 2011, s. 153-158]. W efekcie pojawiła się praktyka przegrywania muzyki
między posiadaczami iPodów bez uiszczania tantiem autorom utworów. Jednoczesną eliminację nośnika i zapobieganie powstawaniu trwałych kopii u odbiorcy daje
technologia określana mianem strumieniowania danych. Przekazywane w ten sposób utwory określa się jako media strumieniowe [Wikimedia Foundation Inc. 2014].
Tym samym właściciel praw własności intelektualnych do danego utworu może znaczenie skuteczniej kontrolować dostęp i egzekwować postanowienia licencji. Tak
jak Marshall McLuhan [2004, s. 33-34] media określił mianem przedłużenia zmysłów, tak strumieniowanie danych jest przedłużeniem realnej władzy nad produktem
wirtualnym.
Oczywiście metoda ta nie jest w pełni skuteczna – jak zresztą żadna dotąd wykorzystywana. Zawsze pojawiają się sposoby na zapisanie strumienia danych w postaci lokalnego pliku. W przypadku usługi VOD jest to odpowiednik magnetowidu dla
tradycyjnej telewizji. Rozwiązanie to sprawdza się szczególnie w przypadku wbudowanej nagrywarki w telewizorach, ale możliwe jest też przy przesyłaniu sygnału do przeglądarki internetowej w komputerze. Należy więc zniechęcać odbiorców
do nieautoryzowanego rozprzestrzeniania kopii nie tylko za pomocą technicznych
ograniczeń, ale również bodźców ekonomicznych.
Można to osiągnąć dzięki odpowiedniemu zarządzaniu prawami autorskimi,
które w przypadku usługi VOD są bardzo rozbudowane. Polega to na dywersyfikacji oferty obejmującej sprzedaż produktów wirtualnych, ich wynajem oraz subskrypcję. Najszersze możliwości daje obecnie usługa Amazon Instant Video, firmy
Amazon.com i jej subskrypcyjny odpowiednik Prime Instant Video (por. [Amazon.
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com 2014a]). Występują tu wszystkie trzy wymienione wyżej typu. Zakup de facto
polega na przekazaniu praw własności intelektualnej w zakresie nielimitowanego
odtwarzania (oczywiście w systemie rozrywki domowej). Wynajem polega na tymczasowej możliwości odtworzenia danej pozycji. Natomiast subskrypcja pozwala
na nielimitowany dostęp do tytułów określonych mianem prime tak długo, jak długo uiszczany jest abonament [Amazon.com 2014b]. Każda z tych opcji ma inną
cenę i zależna jest od aktualności tytułu oraz polityki dystrybutora. Pozycje najnowsze, które dopiero ukazały się w systemie rozrywki domowej, można zakupić
taniej o około 20% w stosunku do ich odpowiedników zapisanych na nośnikach
fizycznych. Tytuły „starsze” można również wypożyczyć w cenie czterokrotnie lub
pięciokrotnie niższej od zakupu. Subskrypcja (w 2014 roku było to około 100 dolarów rocznie) daje dostęp do 15 tys. pozycji na podobnych zasadach do zakupu, przy
założeniu ciągłego płacenia abonamentu (por. [Marshall 2014]).
Mechanika VOD według Amazon.com doskonale ilustruje zarządzanie prawami
autorskimi ze względu na aktualność tytułu oraz bliski zeru koszt krańcowy. Jedynie pozycje najnowsze mają wysokie ceny. Pozycje mniej aktualne (nawet jeżeli są
to pozycje o doskonałej reputacji) znajdują się w asortymencie o połowę tańszym.
Ponieważ koszt powstania każdej z tych kopii jest dokładnie taki sam (bliski zeru),
nie koszty produkcji, lecz popularność wyrażona aktualnością determinuje cenę2.
Należy podkreślić, że film uznawany jest za „sukces kasowy”, jeżeli koszty nakręcenia i promocji zwrócą się już na etapie wyświetlania na ekranach kin [Maj 2013].
W opisanych przypadkach produkt wirtualny przechowywany jest na serwerach
należących do firmy Amazon.com i stamtąd jest strumieniowany do odbiorcy. Tego
rodzaju metoda nosi miano „chmury”, czyli przetrzymywania własnych danych na
serwerach trwale podłączonych do Internetu. W przypadku usługi VOD nie przetrzymuje się odrębnych kopii dla każdego użytkownika, lecz jedynie informacje,
do jakich treści może mieć dostęp. Są od tej zasady wyjątki, które należy uznać za
konieczność, gdyż nie każde urządzenie jest przystosowane do ciągłego podłączenia
do Internetu. Podkreślić trzeba, że wykonać trwałą kopię można tylko przy niższej
jakości.
Opisany przykład ukazuje, jak dystrybutorzy produktów wirtualnych zwiększają realną kontrolę nad nimi i jednocześnie zniechęcają do wykonywania nieautoryzowanych kopii poprzez odpowiednie zarządzanie prawami autorskimi powiązane
z dywersyfikacją ceny. Celem jest zaproponowanie oferty, która będzie konkurencyjna względem nieautoryzowanego kopiowania. Wyrażając się formalnie, koszty
oferty mają być niższe niż koszty wysiłku związanego z pozyskaniem nieautoryzowanej kopii (por. [Czetwertyński 2012, s. 192-197]). Podobne metody wykorzystuje
się w stosunku do innych produktów wirtualnych zawierających na przykład muzykę (por. [Rhapsody Int. 2014]) i książki.
2
Należy pamiętać, że dobra informacyjne mają charakter doświadczalny [Shapiro, Varian 2007,
s. 17-18]).
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4. Zakończenie
Zmiany w dystrybucji cyfrowych dóbr informacyjnych wynikają ze splotu czynników o charakterze technologicznym, ekonomicznym i społecznym. Digitalizacja,
a następnie wirtualizacja dóbr informacyjnych prowadzi do obniżenia ich kosztów
krańcowych tak, że są one bliskie zeru. Jest to przesłanka wyjaśniająca chęć rozpowszechniania dóbr informacyjnych – filmów w omawianym przykładzie – w formie
produktów wirtualnych. Korzyść wynikająca z minimalizacji kosztów krańcowych
może jednak nieść zagrożenia, gdyż oznacza to również niski koszt powielania dla
końcowych odbiorców. Mechanizmem mającym temu zapobiec jest zastrzeganie
praw autorskich. Jednak ich egzekwowanie w stosunku do indywidualnych użytkowników jest zadaniem niezwykle trudnym. Konieczne jest więc zastosowanie
odpowiedniego zarządzania prawami autorskimi oraz technologicznych narządzi
Internetu. Prowadzi to do zwiększenia poziomu faktycznej kontroli nad własnością
intelektualną poprzez połącznie konsumentów z dystrybutorami w przestrzeni Internetu, np. w tzw. chmurze.
W wyniku tych działań formuje się przestrzeń wirtualna, będąca zbiorem dóbr
informacyjnych, do których dany podmiot ma dostęp na warunkach określnych
przez posiadacza praw własności intelektualnej do danego utworu. Nie rozwiązuje
to jednak w pełni problemu. Stąd konieczność tworzenia mechanizmów mających
na celu prowadzenie do minimalizacji pokusy nieautoryzowanego kopiowania. Istotą ich działania jest dostosowanie oferty dzięki zastrzeganiu odpowiednich praw autorskich.
Czynnikiem nie mniej istotnym jest skłonność społeczeństwa do akceptacji produktów wirtualnych jako formy dóbr informacyjnych. W praktyce zakup, wypożyczenie lub subskrypcja produktów wirtualnych oznacza brak dobra informacyjnego
w formie fizycznego nośnika. Rodzi to różnego rodzaju zjawiska. Z jednej strony nie
ma faktycznego artefaktu (np. płyty DVD), który można, wyrażając się kolokwialnie, postawić na półce. Z drugiej strony nie trzeba dbać o filmotekę i nie istnieje
groźba zniszczenia nośnika. W przypadku wypożyczonych pozycji ten aspekt jest
nieistotny, co wyjaśnia popularność usługi VOD i coraz szybszy upadek wypożyczalni wideo.
Podsumowując rozważania, można stwierdzić, że rozprowadzanie dóbr informacyjnych, niekoniecznie opisanego przypadku usługi VOD, będzie dążyć do wirtualizacji. Z pewnością nie będzie to pełna wirtualizacja – a już na pewno nie w ciągu
jednego pokolenia. Dopiero w dłuższej perspektywie może nastąpić wyparcie tradycyjnych form produktami wirtualnymi. Formy tradycyjne zachowałyby się wtedy
jako endemiczne, tak jak dzisiejsze płyty winylowe. Generalnie podobnie jak prasa
wyparła skryptoria, a płyty kompaktowe kasety magnetofonowe czy w końcu płyty
DVD kasety wideo, tak fizyczne formy dóbr informacyjnych zostaną wyparte przez
wirtualne. Przemawia za tym rachunek ekonomiczny oraz kwestie praw własności
intelektualnej. Pozostaje jednak problem powszechnej akceptacji tej formy przez
społeczeństwo, czyli konsumentów.
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Przykład usługi VOD ukazuje, że w chwili, kiedy klientowi nie zależy na posiadaniu na własność utworu audio-wideo w formie fizycznego nośnika, wirtualizacja
rozwija się bardzo dynamicznie. W Polsce usługa VOD jest wciąż we wczesnej fazie
upowszechniania. Na krajowym rynku nie funkcjonują jeszcze takie podmioty, jak
Netflix czy też Amazon.com. Dopiero ich wejście pozwoli na rozważanie skuteczności usługi VOD w polskich realiach. Istnieje obawa, że konieczność zastosowania
relatywnie wyższych cen (w stosunku do siły nabywczej polskich konsumentów) nie
zniechęci do pozyskiwania nieautoryzowanych kopii.
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Sławomir Czetwertyński

THE VIRTUALIZATION OF INFORMATION GOODS
ON THE EXAMPLE OF VIDEO ON DEMAND
Summary: In the article the autor deals with the problem of dissemination of a new form of
information goods, which is virtual product. The objective of this paper is to explain the reasons for the increasing popularity of virtual products in the context of changes in the distribution of movies in the home entertainment system. Considerations contained in this document
are based on a case study which is the development of VOD services. To achieve the objective
the analysis of cost of production of information goods and intellectual property rights issues
were used. The article points two factors affecting the investigated phenomenon: first the
progressive decrease in the marginal cost of information goods connected with the evolution
of its media (from the physical to the virtual) and second refers to the efforts to maintain effective control over intellectual property.
Keywords: cirtual product, Internet, VOD.

